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KÉT KÖNYV EGERRŐL1 

Régi hiányt pótol Nagy József város-
történeti monográfiája, hiszen 1828 óta 
nem készült összefoglaló igényű munka 
a városról. A megjelent útikalauzok, ké-
zikönyvek, a polgári és a marxis ta szem-
léletű helytörténészek tanulmányai csak 
részproblémákkal foglalkoznak, vagy 
egy-egy nevezetességet ismertetnek. 

A könyv érdekes példája a tudomá-
nyos alapossággal megírt népszerűsítő 
történelmi munkáknak. A szerző az 
Egerről szóló eddigi helytörténeti iroda-
lom feldolgozására törekedett, elsősor-
ban a város életét, gazdasági, társadalmi 
és művelődéstörténeti fejlődését meg-
határozó tényezők figyelembevételével. 
A meghatározó tényezőket vezérfonal-
ként tartó feldolgozás módja, a jól vá-
lasztott tényanyag-mennyiség, a közért-
hető és olvasmányos stílus, valamint a 
közölt gazdag képanyag pótolja azt az 
adósságot, amellyel a történetírók Eger 
történetének népszerű megírásával más-
fél évszázada tartoztak. 

A könyvnek azok a fejezetei a legsi-
kerültebbek — az 1552-es ostrom és a 
törökkor —, amelyek megírásánál a 
szerző bőséges irodalomra támaszkodha-
tott. Azok a történészek, akik a legin-
kább elnagyolt koraközépkor részkuta-
tásaival foglalkoznak, kevésnek tar t ják 
az e korszakról írtakat. Ügy érzik, hogy 
a város középkori történetét kuta tók — 
ha majd a nagy monográfia készítéséhez 
az eredeti források kerülnek ú j r a kézbe 
— sok ú j adatot hoznak majd . A török 
idővel foglalkozók örömmel olvasták az 
ostrom utáni időszakra vonatkozó ú j ku-
tatási eredményeket, az újszerű megvi-
lágításokat. A 18—19. századi részben a 
könyv nem tud elszakadni Breznay, 
Szmrecsányi Miklós és Szederkényi 

1 E g e r t ö r t é n e t e (Gondo la t , 1978. 389 old. ) 
— dr . K l e b B é l a : E g e r m ú l t j a a j e l e n b e n . 

( K i a d j a E g e r V á r o s T a n á c s a V. B . 
M ű s z a k i Osz t á lya . 1978) 

adatközléseitől. I t t érződik talán legin-
kább az újabb kutatási eredmények be-
építésének hiánya, melyek a földesura-
ság alatt élő város, a korábban kincstá-
ri, ma jd újra püspöki tulajdonba kerül t 
vár, s a sokat épülő város há t ramaradá-
sának, pusztulásának okaira muta tha t -
nának rá. A legújabb korról írt fejezete-
ken meglátszik, hogy e történelmi idők 
kutatásai még meglehetősen szerény 
eredményeket hoztak, s megfelelő iroda-
lom híján szegényes a feldolgozás is. 

* 
A másik, Eger múl t jával foglalkozó 

könyvet műszaki ember írta. Természe-
tes geológiai, műszaki ismeretei mellett 
meglévő magas szintű történeti tudás-
anyagát azért tud ja újszerűen, lenyűgö-
ző érzékkel elénk tárni, mert egy más 
tudományág módszerét tartotta szem 
előtt a történelmi munka megfogalma-
zásánál. 

A könyv két fő részre tagolható. A 
város és az üregek múl t ja című részb.en 
olvashatunk a város kialakulásáról, a 
középkori Egerről, a török hódoltság 
koráról, majd a kései feudalizmus és a 
kapitalizmus városáról. A második 
részben — A város és a pincék múlt ja a 
jelenben — a városfejlesztés építésföld-
tani problémáit ismerteti. 

A nagyközönséget a könyvből elsősor-
ban a történeti vonatkozások és a geo-
lógiai részeknél is a városról szóló isme-
retanyag érdekli. A szerző hivatásánál 
fogva sem végezhetett önálló levéltári 
kutatásokat. A készet használja tehát 
fel, de ebből sokkal jobban és többet, 
mint más munkák. Olyan írásokat is 
komolyan vesz és vizsgál, olyan megál-
lapításokat sem hagy figyelmen kívül, 
melyeket a régészek és a történészek 
naivnak, megalapozatlannak tartanak, 
Olyankor teszi ezt, amikor a fel táró 
munka során talált ismeretlen dolgokra 
magyarázatot az eddig semmibe vett 
megállapítások, feltételezések adnak. 
(Soós Elemér: Eger vár-város története. 
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hadi és műleírása. I. Eger, 1914.. Balogh 
J.: Egervár története. Eger, 1881.) 

Az anyag összeválogatásának egyik 
érdekes szempontja, hogy a szerző ki-
emelten kezeli azokat az adatokat, 
amelyek a szőlőtermelésre utalnak, s így 
közelebb visznek a pincerendszer kiala-
kításának magyarázatához. A könyv a 
középkori, 15—16. századi bortermelésről 
ad legtöbbet, arról az időről, amelyben 
a legrégibb pincék keletkezhettek. 

Nagyon hasznos a Magyarázat című 
fejezet, a r i tkább kifejezések, de kü-
lönösen a nehezebben hozzáférhető régi 
mértékegységek közlése miatt . Ami pe-
dig az Irodalom fejezetét illeti: beosztá-
sa, témánkénti sorozása, a 475 könyv-, 
illetve tanulmánycím, a legteljesebb az 
Eger város történetével foglalkozók szá-
mára felhasználható irodalomjegyzékek 
között. 

Hulényi Miklós 

A BUDAI SZANDZSÁK 
1559. ÉVI ÖSSZEÍRÁSA 

Közzétette: Káldy-Nagy Gyula 
( K i a d j a a P e s t m e g y e i L e v é l t á r , 

1975. 296 old.) 

1. A török nyelvű források közlésében 
a magyar oszmanisztika mindenkor 
élenjárt . Az elmúlt század végén már 
volt egy fontos kezdeményezés: Velics 
Antal kétkötetes válogatása (Magyaror-
szági török kincstári defterek Bp., 1886 
—1890.), mely felhívta a figyelmet a tö-
rök adóösszeírások forrásértékére. Az 
összeírások paleográfiai megalapozását 
a magyar turkológia egyik legnagyobb 
hatású képviselője, Fekete Lajos adta 
meg. (Die Siyaqat-Schrift in der tür-
kischen Finanzverwaltung 1—2., Bp., 
1955.) 

Ezen az alapon bontakozott ki Káldi-
IVagy Gyula tevékenysége. A magyaror-
szági török adóösszeírások (Bp., 1970.) c. 
tanulmányában pompás forráskritikai 
elemzést közölt. 1963,'64-ben istambuli 
levéltári kutatásai során gyűj töt te össze 
a magyarországi török defterek jelentős 
részét, közülük számosat már közzétett; 
folyamatosan készülő munkáival pedig 
a magyarországi török hódoltság törté-
neti földrajzát alapozza meg. Munkássá-
gának legutóbb megjelent, nemzeti tu-
datunkat gyarapító gyümölcse a budai 
szandzsák 1559. évi összeírását tartal-
mazza. Az eredeti példány Pest megye 
Levéltárában található. 

2. A Buda elfoglalását követő negyed-
században alakult ki a magyarországi 
török hódítás sajátos formája , amihez 
hasonlót a török történelemben csak el-

vétve és csupán átmenetileg találha-
tunk. Magyarországon a török hódítás 
nem tudta teljes mértékben felszámolni 
az általa elfoglalt területen a magyar 
feudalizmus államgépezetét. Ennek el-
lenére a magyarországi török hódítás 
nem értékelhető csupán katonai jellegű 
foglalásként, hiszen a hatalmuk alá ju-
tott országrészek közigazgatási megszer-
vezése aránylag gyorsan és folyamato-
san ment végbe. A hódoltság első idő-
szakában (1541—1568.) 23 szandzsák ala-
kult ki. Az oszmán feudalizmus sajátos-
ságai a mohamedán szokásjogban gyö-
kereznek. Gazdasági élete — különösen 
a pénzügyigazgatás — jól szervezett, 
bürokráciamentes ügyintézésen alapult. 
Az oszmán birodalomban meghonoso-
dott t ímár-rendszerben a szolgálattevők 
nem a kincstár földjét, hanem csak a 
jövedelmét birtokolták. A birtok így te-
hát nem hűbér-, hanem javadalombir-
toknak nevezhető. A föld birtokjoga az 
uralkodót, vagyis a kincstárat illette 
meg. Szükséges volt, hogy összeírják a 
lakosság termelőképességét; a lényeget 
ugyanis nem a földterület nagyságában, 
hanem a ra j ta élők termelő erejében 
látták. Nyilvántartásba vették a telepü-
lések lakosainak a nevét, terményeinek 
várható tizedét és az adóik összegét, 
hogy megtudják egy-egy szandzsák te-
rületéről' mekkora jövedelemre számíts 
hatnak. A kincstár az így elkészített 
szandzsák összeírások alapján határozott 
arról, hogy melyik település adó- és ti-
zedjövedelmét t a r t j a meg szultáni bir-
tokként és melyiket engedi át készpénz 
fizetés helyett ziamet vagy t ímár bir-
tokként a katonai és polgári tisztvise-
lőknek, várőrségeknek. 

3. A szandzsák összeírások tehát a be-
vételezhető kincstári jövedelmekről ösz-
szeállított kimutatások, így rendelteté-
süket tekintve leginkább az urbár iu-
mokhoz hasonlíthatók. A szandzsákok 
összeírásait időnként megismételték, 
mert az eltelt évek során a lakosság 
száma állandóan változott. A legáltalá-
nosabb szokás szerint tízévenként ké-
szítettek összeírásokat. A magyarorszá-
gi török összeírások közül a XVI. szá-
zadban készültek a megbízhatóbbak. 

A török által meghódított területeken 
élő magyar jobbágy kétfelé adózott 
ugyan, de ez nem azt jelenti, hogy dup-
la adót kellett fizetnie, hanem a koráb-
ban fizetett adó felét a magyar, a másik 
felét a török szedte be. Ezt a szokást a 
magyar országgyűlések is, a török—ma-
gyar békeszerződések is rögzítették. Az 
alföldi parasztvárosok: Cegléd. Nagykő-
rös, Kecskemét kedvezőbb helyzetben 
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voltak, mint általában a hódoltsági te-
rületek. 

Szükséges volna egyfelől a török 
(szandzsák összeírás, dzsizje adóöszeírás, 
tizedjegyzék), másfelől a magyar (urbá-
rium, dicalis összeírás, dézsmajegyzék) 
források összehasonlítása. Ily módion 
lehetővé válnék a várható és a bevé-
telezett adók egybevetése, valamint a 
török és a magyar források összehason-
lítása. Erre azonban sajnos nincsen meg 
minden esetben a lehetőség. 

4. A budai szandzsák második össze-
írását 1559-ben készítette el Dervis sze-
gedi szandzsák bég. Az összeírásnak 
csak a fogalmazványa marad t fenn, de 
ez nagyobb forrásértékű, min t a letisz-
tázott példány, ugyanis demográfiai, te-
lepüléstörténeti szempontból sokkal gaz r 
dagabb adatokat tartalmaz. Forrásérté-
két külön emeli, hogy a szandzsáknak 
egyszerre két összeírását is tartalmazza: 
a a elsőt, az 1546. évit és az 1559. évit. A 
két összeírást az eredetiben jól meg le-
het különböztetni egymástól; a kiad-
ványban kétféle tipográfia alkalmazá-
sával különítették el. A kötet használa-
tát jól áttekinthető mutató és térkép 
könnyíti meg. 

A kiadványban közzétett adatok hely-
történeti, gazdaságtörténeti, nyelvészeti, 
település- és népességtörténeti szem-
pontból egyaránt jelentősek és további 
kutatásra ösztönzőek. 

Békés József 

DÉL-ERDÉLY KÖZELEBBRŐL 

Köztudomású, hogy vannak magyar-
lakta tájak, melyeknek története és 
néprajza iránt megkülönböztetetten ér-
deklődik a közvélemény. Ezek néme-
lyike nagy hagyományával és pompás 
művészetével méltán emelkedik a töb-
bi fölé, de ugyanakkor más vidékre 
érdemtelenül kevesebb figyelem esik. 
Közéjük tartoznak Erdély déli tájai is. 
Hiányérzetünk most valamelyest eny-
hült, mert 1978-ban egyszerre két dél-
erdélyi tárgyú kötet je leüt meg.1 Az 
egyik néprajzi szakmunka, a másik 
szépirodalmi igénnyel megír t riport-
kötet. Első pillantásra úgy tetszik, tár-
gyuk nagyon távol esik egymástól, 
azonban elegendő egyikből és másikból 
is néhány oldalt elolvasni és kiderül, 
hogy nemcsak a táj, hanem a törekvés 

1 D r . K ó s K á r o l y — S z e n t i m r e i J u d i t — 
Dr. N a g y J e n ő : K i s - K ü k ü l l ő v i d é k i m a g y a r 
n é p m ű v é s z e t . K r i t e r i o n , 1978 . 31)8 o ld . ; Be-
k e G y ö r g y : N y o m j e l z ő r o k o n s á g . K r i t e r i -
on, 1978 . 403 o ld . 

is összeköti őket : a maguk műfa j i ke -
retei között gyarapítani a magyar nép-
ismeretet. 

Amikor megkaptam a Kis-Küküllő 
mentéről szóló népművészeti kiadványt, 
mindjá r t a megszokottság érzésével 
vettem a kezembe. Az a benyomásom 
támadt, hogy egy sorozat ú jabb kötetét 
látom, holott a könyvön valójában sem-
milyen sorozatjelző szám és fölirat 
nem szerepelt. A korábban megjelent 
erdélyi népművészeti kiadványokhoz 
hasonló nagysága, tervezése, a szerzők 
ismétlődő neve — ami természetesen 
maga után vonta a hasonló beosztást 
és illusztrációs eljárást — okozta az 
ismerős érzést. Mindez azonban kevés 
volna ahhoz, hogy egy ú j könyv a so-
rozat ú j tagjaként örömet szerezzen. 
Csakhogy tudtam, mit várhatok. En-
nek a jelezetlen ,,sorozat"-nak eddig 
minden darabja hozott valami izgal-
mat a néprajz barátainak. 

Az ismert kolozsvári szerzőhármas 
még 1955-ben gyűjtötte össze a kötet 
anyagának törzsét, s akár előző gyű j -
téseik során, itt is még viszonylagos 
egységben talál ták meg azt a közössé-
gi kultúrát, amelyet a következő esz-
tendők iparosodás! hullámai gyorsan 
elsöpörtek. Az anyag saj tó alá rende-
zése előtt végzett kiegészítések szemlé-
letesen tanúsít ják, mennyi minden el-
tűnt, illetőleg súlyát veszítve hát térbe 
szorult az elmúlt két évtized alatt. 

A szerzők érdeklődése — akár az 
előző köteteknél — meghatározta a 
terepmunka tárgyát. Szentimrei Judit 
pontosan kihasználta az anyag adta 
r i tka lehetőséget, azt, hogy a többnyi-
re egyházi tulajdonban megmaradt 
XVII—XVIII. századi hímzések" és a 
paraszti művészet XIX—XX. századi 
emlékei között jól megragadható a 
kapcsolat. Különben olyan bőséggel te-
ríti elénk a szőttesek és varrottasok 
sokaságát, hogy a könyvet olvasó min -
den továbbhajtot t oldal után ú j ra el tű-
nődhet azon, hogyan lehetett minded-
dig homályban hagyni a magyar népi 
kultúra ily pompás értékeit. 

Kós Károly építkezést és lakásbelsőt 
tárgyaló fejezeteinek legfőbb tanulsá-
ga ezúttal is a fa sokoldalú és fej le t t 
felhasználása. Korábbi hasonló tárgyú 
írásaihoz képest azonban itt jóval in-
kább megszólaltatja a levéltári for rá-
sokat és a lakóházak, valamint a gaz-
dasági épületek mellett részletesen 
fogalkozik az egyházi vonatkozású 
emlékekkel is (harangtornyok, cinter-
mek). 
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Nagy Jenő viselettanulmányából ki-
derül, hogy a vidék öltözködése nem 
tartozik Erdély díszesebb népviseletei 
közé, de szorosan kapcsolódik azok jól 
ismert elemeihez. Akár a Kalotaszegen 
híressé lett muszuj ra (itt abás fersing), 
akár a nők és a férfiak ruházatának 
egészére gondolunk, amely sok tekin-
tetben a székelyként ismert öltözetre 
emlékfeztet. Szándékosan fogalmaztam 
óvatosan, mert a kutatások még nem 
érték el azt a fokot, hogy a feltárt 
anyagra támaszkodva általánosan le-
hessen számbavenni az erdélyi népi 
kul túra jellegzetességeit és sajátossá-
gait. Ez a kötet ugyan az építkezés és 
lakásbelső, a szőttesek, varrottasok és 
viseletek világát mutat ja be, de velük 
kapcsolatosan számos adatot szolgál-
tat a vidék parasztságának ízléséről, 
kulturális tájékozódásáról (a szász és a 
román kapcsolatok), viselkedéséről. 
Bár sok archaizmust őriz, mégis úgy 
tetszik, hogy — különösen a közvetle-
nül folyóparti településeket tekintve — 
Erdély fejlet tebb és nyitottabb vidékei 
közé tartozik. 

Beke György kötete is mintha egy 
régebb óta íródó sorozat ú j darabja 
lenne. Ismét nem egyformán kötött és 
sorszámozott könyvekre gondolok, ha-
nem Bekének a r r a a már egy évtize-
de folyamatos törekvésére, hogy Romá-
nia magyarlakta tájainak jelenével 
megismertesse az olvasókat. Nem tu-
dom. végiggondolta-e, megtervezte-e 
előzetesen a „sorozatot", vagy a sikert 
jelző visszhangok és a munkába való 
beleízelődés ad ta ú j ra meg ú j r a kezé-
be a tollat és vándorbotot. Az ered-
mény, ^az immár szép sorozatot kitévő 
könyvek szempontjából ma m á r szinte 
mindegy, hiszen belőlük a Barcaság, 
Háromszék, Gyimes, Szilágyság és más 
vidékek magyarságának mindennapos 
életét ismerjük meg közelebbről. 

A Kis-Küküllő menti népra jz i kötet 
a folyó alsó szakaszának a nagyobb és 
régebbi városoktól viszonylag távolabb 
eső falvait vizsgálta. Beke mostani 
könyvében több ízben érinti ezt a vi-
déket, de inkább az innen nyugat ra 
fekvő tá jaka t j á r j a be. (A könnyebb 
tájékozódás kedvéért említem meg, 
hogy ezek a vidékek a mai romániai 
Fehér megye részei a régebbi magyar 
közigazgatáisban részint az Aranyos-
Torda és a Kis-Küküllő vármegyékhez 
is tartoztak.) A szerző által bebaran-
golt helységek nem foglalhatók be ma-
radéktalanul egyetlen nagyobb törté-
neti vagy néprajz i tájegységbe sem. 

Felvinctől Szászsebesig, Abrudbányától 
Bethlenszentmiklósig ingázik, nem is 
tudni pontosan, milyen rend szerint, 
de többnyire Nagyenyedet tekintve or-
szágjárása ezideji központjának. A f ü r -
késző riporter ezúttal állandó kísérőt 
is választott magának, anyai nagyap-
ja, a régesrégen halott, száz évvel ez-
előtti enyedi diák szellemét. Annak el-
lenére, hogy a megidézett előd nem 
mindig válik az író igazi partnerévé, 
mer t — véleményünk szerint — Beke 
kissé adós maradt a nagyapa a lakjának 
pontos írói megformálásával, az ötlet 
termékeny és kedves. Hozzájárul a kö-
tet alapvető mondanivalójának hang-
súlyozásához, a magyarság jelenléte fo-
lyamatosságának ábrázolásához, ame-
lyet ez a családi szál is erősít. 

Beke György többet borong ebben a 
kötetben, mint az előzőekben. A múlt-
jelen-jövendő sokat és sokak által fag-
gatott, de meg nem fej tet t kapcsolata 
és ti tka érdekli mindenekfelett . Rend-
szeresen gondjába veszi az emberek 
anyagi természetű ba ja i t is, például 
Magyarlapádon a hátrányos sertéshiz-
lalást erőltető vezetőkkel szemben a 
parasztok igazát; de a szomszédos Ma-
gyarbecén már a református papot 
kérdezi a születések számáról és távo-
zóban a közeli Tövis vasútállomásán 
Jékely Zoltán marosszentimrei verse 
szakad föl emlékezetéből. 

Gubancos kérdéscsomó, hogy a fa lu-
si viszonyok ugyan biztosítják az e t -
nikai meemaradást, de ha változatla-
nul korszerűtlenek maradnak, vissza-
hatnak, elzárnak a kultúrától, a civili-
zációtól, a világtól. Különben sem le-
het az embereket akaratuk ellenére 
másra kényszeríteni, akkor sem, ha az 
anyanyelvi kul túrá juk elvesztésébe ke-
rül. 

Mégis mi lesz azokkal, akik kisza-
kadnak eredeti közösségükből? Talál-
nak-e megtartó másikat? Mi a megol-
dás? Az utazgató író állandó úti-
társai az ingázók. Egyre nagyobb 
tömeg éli ezt az .időt pazarló, gyak-
ran demoralizáló kétlaki életformát. 
Az író rokonszenve minduntalan fe-
lé jük fordul, hiszen tudja , hogy meg-
állapodásuk és hovatartozásuk egyálta-
lán nem közömbös a nemzetiségi ma-
gyarság számára. Korábbi riportjaiból 
m á r jól ismerjük a változásban, moz-
gásban lévő országot, ahol a hatalmas 
ütemű iparosítás mindenünnen magá-
hoz szívja a gyengén működő téeszek 
parasztságát. Beke dél-erdélyi szemléje 
újabb, erős színekkel rajzolja tovább 
a képet. Sorai közül minduntalan ki-
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érződik az aggodalom: hogyan és med-
dig bírják az emberek az életforma-
váltás viszontagságait. Hiszen Enyed 
vidékén már a törökök is alaposan 
megritkították a magyar települések 
sorait, s azóta — Sütő András szavai 
itt is érvényesek — anyanyelvünknek 
nem a sűrűjét , csupán a bokrait ta-
lá l juk a Maros-Küküllő menti tájon. 

Írónk „elűzhetetlen optimizmus' '-ára 
van szükség, hogy a legkisebb szórvá-
nyokban is megleljük a megmaradás 
bíztató jeleit. Olykor majdnem elvész 
a nyomjelző rokonság, ha olvassuk, 
hogy Bod Pétert mintegy másfélezer 
híve kísérte ki a temetőbe, de 1912-
ben, amikor születésének kétszázad ik 
évfordulóján áthelyezték földi m a r a d -
ványait, már csak alig több, mint ké t -
százan voltak, mostani utódjának pedig 
mindössze két tucatnyi híve van. E/. 
az utód ezermester. Maga renoválta a 
pompás barokk templomot, és híven 
őrzi emlékét, ápolja kultuszát — sőt a 
kötet más részében magyarigeni szüle-
tésű pedagógussal is találkozunk, aki 
mindössze 34 éves! Honnan és mennyi-
en kerültek az iskolákba, mi lett a 
sorsa a végzetteknek, miként tevé-
kenykedik az értelmiség, mit olvas, 
lát-e színházat, milyen a közérzete, 
egyáltalán betölti-e hivatását — ezek 
is megismétlődő kérdések. 

Beke György r iport jai és kötetei az 
idők sorári szinte intézménnyé fej lőd-
tek a romániai magyar kulturális élet-
ben. Az ismerkedés fórumává váltak. 
Egyfelől- abban az értelemben, hogy 
könyvei lapján találkoztatja messzi tá-
jak egymásról alig tudó honfitársait, 
akiket természetesen mindjár t bemuta t 
az olvasónak is. Szorítsátok meg egy-
más kezét, ha csak jelképesen is. Tu-
datosuljon bennetek, hogy hozzátok ha-
sonló érzésű és gondolkodású emberek 
másutt iis élnek mág. Másrészt intéz-
ményt képviselnek Beke írásai azért 
is. mert a jelenben élőkkel követke-
zetesen tudatosí t ják a történelmet, 
ahol élneK, az a föld a magyar kul-
túra és történelem számos emlékét 
is őrzi. Bekét vonzzák a históriai 
és az irodalmi emlékhelyek, ame-
lyek jó alkalmat nyúj tanak a folyto-
nosság tudatának elmélyítésére. Nem 
egyszer olyan ismereteket közöl, ame-
lyek helyi kiadványok lapjain legtöbb 
olvasó számára hozzáférhetetlenek. Rég 
és ri tkán hallott helységnevek merü l -
nek föl a magyar nyelv mélyrétegei-
ből: Gyulafehérvár, Abrudbánya, Ve-
respatak, Topánfalva, Alvinc, Bethlen-

szentmiklós, Miriszló, Marosújvár, Cel-
na. Közben szó esik törökverő csaták-
ról, reneszánsz főurakról, állhatatos 
prédikátorokról, nyelvünket művelő 
írókról, dicsőséges és tragikus sorsú fe-
jedelmekről, bölcs polgárokról, akik a 
balsorssal dacolva mentették meg vá-
rosukat a veszedelemtől. A magyar 
történelem nem egy gyászos lapja író-
dott ezen a tájon. Műemlékekben sincs 
hiány, bár némelyik romlatag állapot-
ban van. Bethlen Miklós kastélyába 
pedig még az újságírói igazolvány sem 
tudta bejuttatni a szerzőt. 

így követik egymást a kötetben a 
borús és a derűsebb oldalak. Végül az 
utas mindig megtalálja az utat Enyed-
re, a könyv főszereplő városába. A 
gondolatok szinte minden fejezetben 
visszaszállnak a kollégiumba, pedig 
gyakran hegymagasságú gondokat kell 
átrepülniük. Jellemző, hogy az írónak 
egy öreg ház udvarán lépdelve is a 
földön heverő téglák B. C. betűi (ké-
szült a Bethlen Collégium téglavetőjé-
ben) ötlenek szemébe. Ez az iskola há-
romszázötven éves fennállása alatt 
még mindig talpra állt. Igaz. hogy a 
könyvtár mostani őre annyi jeles utód 
után nem tudós és nem literátus em-
ber, de a szomszédos helyiségekben a 
diákok még tudatában vannak, hogy 
anyanyelvük ápolásának megszenteit 
helyén folytatják tanulmányaikat. A 
régi és a mai tanárok felelősségébe 
egyaránt beletartozik a begyűlő új 
nemzedékek sorsa. Ebben — úgy tet-
szik — alig mutatkozik törés. 

„Édes fiam, én tisztelem a dorongok-
kal verekedő diákokat — mondja nagy-
apám, megkésett válaszként Jókai em-
legetésére. — De igazán azokat csodál-
tam meg (...), akik egy barlang mé-
lyét is a tudomány szentélyévé tették. 
Ez volt mindig Enyed, f iam: a tanulás, 
a tudomány megtartó hősiessége." A 
többszöri pusztulás u tán ismét újjáéle-
dő kollégium képe és jelképe remény-
sugárként tör elő, ha olykor már tel-
jesen beborulni látszik is az éS- A 
könyv utolsó sorai az iskolaépület fölé 
emelkedő nevezetes őrhegyre vezet-
nek. ahol az író-riporter a nyelv és a 
művelődés őre, szomorkásán búcsúzik 
nagyapjától és olvasóitól: „Fölöttem 
egy felhő szárnya úszik át az égen; 
mintha nagyapám lobogó köpenye len-
ne. Megfájdul bennem a magány: bi-
zakodását már egyedül kell vállalnom. 
Fázósan húzom össze magamon a ka-
bátot . . . " 

Kósa László 
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D A N K O I M R E : 

OPUSCULA ETHNOGRAPHICA 
Válogatott tanulmányok 

(Deb recen , 1977. 470 olü.) 

Jelentős életművel bővült a magyar 
néprajztudomány, de úgy, hogy egyút-
tal helytörténetírásunk is csaknem har -
minc gyöngyszemmel, helyi szokások 
leírásával, tájegységre vagy népi tevé-
kenységre vonatkozó, sokszor összefog-
laló, szakszerű jellemzéssel gazdago-
dott. Az ide-oda való helyezést, költöz-
getést a család talán megsínyli, de a 
tehetséges, jószemű, szakmaszerető ku-
tatóember még ezt a há t rányt is olyan 
tudományos előnnyé t ud j a varázsolni, 
amely a maga mögött hagyott nyomok-
ból ítélve csak csodálatunkat vál that ja 
ki. 

Dankó Imre, a tanári pályát felcse-
rélve a néprajzival, tudományos mun-
kásságát Túrkevén kezdte, majd Sáros-
patakra, Bajára, Gyulára, Pécsre, vé-
gül Debrecenbe került . Most megjelent 
kötetében közreadott tanulmányai szí-
nes ívet vonnak a jelzett földrajzi zó-
nák fölé. Számára már pár hónap is 
elegendő volt ahhoz, hogy elmerüljön a 
t á j legfontosabb néprajzi kérdéseibe, 
úgy, hogy mégis benne maradjon az 
országos problémák, igények vonzásá-
ban is. A megfigyelt helyi jelensége-
ket történeti távlatba tudta helyezni és 
ezáltal élővé tette. Mint Kiss Lajos 
munkáiban, a néprajzi miniatúrák — 
pl. a túrkevei tippanmeszelő vagy sár -
tisztitó — nála is a múl t elevenné tett 
emlékeiként kerültek a tudományba. 
Leírásai az olvasó számára a történel-
mi összefüggéseket éppen úgy felidé-
zik, mint a múlt fejlődési ütemét és 
ritmusát. Dankó Imre munkásságát né-
hány kutató leíró jellegűnek minősíti 
és nem veszi észre az elvi megállapí-
tásokat. 

Nézzük meg például a kötet Az áru-
csere néprajza című fejezetét, ahol a 
magyar vásárok sokoldalú funkcióit 
részben elvi síkon, részben pedig pél-
dákkal megalapozottan tárgyalja. Ke-
rüli az egzotikus jegyek kiemelését, 
egy-egy ilyen jegyre nem is állít fel 
törékeny elméletet, hanem a vásárok 
és a piacok XVII—XX. századi viszo-
nyait, a fejlődést, a funkciókat, a tár-
sadalmi mozgást, a csere formáit stb. 
fogja össze biztos kézzel, a történelmi 
és a társadalmi összefüggések feltárá-

sával és jelzésével. Az anyagbőségen is 
úrrá tud lenni és elvi megállapításait 
nem az egy alkalomra méretezett böl-
cselkedés, hanem a tudomány sokolda-
lúsága iránti alázat jellemzi. 

Mint említettem, Dankó Imré t az élet 
az ország több jelentős városába elso-
dorta. Ezeken a helyeken Dankó nem 
elégedett meg azzal a lehetőséggel, 
hogy saját témáival foglalkozhatott. 
Minden alkalmat megragadott arra, 
hogy kutatásra alkalmas légkört te-
remtsen maga körül. Gyűjtésre, levél-
tári feltáró munkára ösztönözte az em-
bereket, és az eredmények nyilvános-
ságra hozását is kezdeményezte. Nem 
volt véletlen, hogy ahol megjelent, ott 
megindultak a helytörténeti kutatások, 
csoportok szerveződtek, sorozatok lát-
tak napvilágot, vagy falu- és város-
történeti feldolgozásokhoz fogtak a 
szakemberek. Szervezőkészsége még 
más csodákat is művelt: anyagi áldo-
zatra késztette olyan szervek vezetőit, 
akik eladdig azt sem tudták, hogy mi 
fán terem a helytörténetírás. Végül az-
után ők lettek a legbüszkébbek arra, 
amit Dankó összehozott, kiadott. Két 
évtized alatt Dankó Imre a magyar 
helytörténeti kutatások egyik legna-
gyobb szervezőjévé nőtte ki magát. 

Ilyen társadalmi összefogás ho-íta 
létre válogatott tanulmányainak most 
megjelent kötetét is. Amikor kézbe 
kaptam, hiába forgattam, néztem az 
elejét és a hátul ját , nem talál tam fel-
tüntetve sem a kiadó nevét, sem a 
könyv árát, csak azt lát tam, hogy a 
debreceni Alföldi Nyomdában állították 
elő. De ne bolygassuk a részleteket: 
higgyük, hogy a könyv megjelenése is 
a szervezni tudás áldása volt. Azt 
azoniban kívánhat juk, hogy minél több 
ilyen értékes „helytörténeti csoda", az 
országos színvonalhoz mérten is ki-
emelkedő munka szülessen a magyair 
vidéken, s ne silány színvonalú mun-
kák kiadására pocsékolják el a köz-
pénzeket. 

A kötet bevezetőjét Ortutay Gyula ír-
ta. Talán nem véletlen, hogy Ortutay 
ezzel az élete végső napjaiban készült 
írásával egy vidéken megjelenő nép-
rajzi művet a jánlo t t a közvélemény fi-
gyelmébe, és ezzel is — mint pályafu-
tása során oly sok alkalommal — a 
helytörténeti kutatások szakmai erősí-
tését kívánta elősegíteni. 

Tárkány Szűcs Ernő 
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RÓZSA KIRÁLYFI 
Berekméri Sándor gernyeszegi meséi. 

Gyűjtötte, a bevezető tanulmányt írta 
és jegyzetekkel ellátta Szabó Judit. 

( K r i t e r i o n K ö n y v k i a d ó . B u k a r e s t , 1977. 
581 old.) 

A népi egyéniségkutató iskola egy 
újabb kötete jelent meg a bukaresti 
Kriterion Kiadónál Rózsa királyfi cím-
mel. A címadó mese tizenöt társával 
együtt a lkot ja a Maros menti Gernye-
szegen élő jeles mesemondó, Berekméri 
Sándor reper toár já t . Rögzítője egy ed-
dig kevéssé ismert mesekutató, Szabó 
Judit. A gyűjtemény voltaképpen szak-
dolgozatnak készült, ezt tette teljeseb-
bé, íormálta kötetté a gyűjtő. A tizen-
hat mese, a bevezető, a jegyzetek és 
a tájszótár csaknem hatszáz oldalas, tes-
tes kötetet tesznek ki, bár a kísérő 
tanulmány és a jegyzetapparátus még 
száz nyomtatott oldalt sem foglal e!. 
Ebből is kitetszik, hogy nem hétközna-
pi mesemondóval van dolgunk. 

Berekméri Sándor 1896-ban született 
Gernyeszegen, harminckilenc télen volt 
cukorgyári munkás Marosvásárhelyen, 
ma pedig nyugdíjas. Már az édesapja 
is mesemondó volt. Nénje, unokatest-
vére, s azok gyermekei ma is mesélnek 
a családban. A Berekméri család a ke-
vésbé ismert Maros menti székely me-
sehagyományt őrzi. Ez keveredik tud-
va-öntudatlanul — Benedek Elek köz-
vetítésével — Kriza János Vadrózsák-
beli háromszéki és udvarhelyi székely 
népmeséivel. A varratok azonban csak 
a Benedek-meséket jól ismerők számá-
ra kitapogathatók. A messmondó, de 
voltaképpen a gyűjtő sincs tudatában 
annak, hogy Berekméri Sándor meise-
tudásának alapja, az édesapjától tanult 
mesék jórészt a Magyar mese- és mon-
davilág első kötetéből valók- Ebben 
dolgozta fel ugyanis Benedek Elek Kri-
za János meséit, akkor még a forrás 
megjelölése nélkül, s ez ivódott bele 
Gernyeszeg és környéke meeekincsébe 
annyira, hogy innen való még a címül 
szolgáló Rózsa királyfi meséje is, ame-
lyet Berekméri Sándor felnőtt korában 
hallott egy magyarul jól tudó román 
embertől. A más vidékről váló, könyv-
ből származó székely népmesék a ger-
nyeszegi szájhagyományban élték a 
maguk természetes életét, ú j keretet 
kaptak, típusösszetevőikre bomlottak, 
majd Berekméri Sándor repertoárjában 
a környéken megszokottabb összetéte-
lekké kapcsolódtak. Olvasmányeredetű 
Batu kán meséje is. Ezt a mesemondó 
Ratosnyán hallotta egy villanyszerelő-
től, akivel vensenyezve meséltek. Boc-

caccio Dekameronjából származik vé-
gül a Berger című mese, amelyet Be-
rekméri egy nagynénjétől tanult. 

Bár a repertoár mintegy ké tharma-
dának a közvetett könyveredete bizo-
nyítható, Berekméri Sándor mesetudá-
sa csöppet sem könyvízű, hanem a jel-
legzetes Maros ment i tájszóláson túl 
magán viseli a környékbeli mesehagyo-
mány kétségtelen jegyeit ós a mese-
mondó egyéniségének félreismerhetet-
len bélyegét. Forrásaival egybevetve 
már a terjedelemből is megállapítható, 
hogy Berekméri nem passzív átvevője, 
ismétlője a hallott meséknek. A repro-
dukálástól, amivel gyermekkorában el-
kezdte, eljutott az alkotásig. Erőpróba 
is volt ez a számára; önmagának is, de 
a hallgatóságnak is ú j r a meg ú j ra be-
bizonyította, hogy tud „mesét csinálni". 
Kérdés, hogy nem az idők változásá-
nak a jele-e az alkotó mesemondók 
számbeli megnövekedése a reproduká-
lókhoz képest? Vagy csak mi figyelünk 
fel jobban a hagyományt egyéni ízűvé 
tevő mesemondókra? 

A paraszti élet, s benne a folklór 
szerepe megváltozásának jellegzetes 
vonása a mesemondó magára maradá -
sa. Amíg még gyermek volt — a mai-
nál jóval kisebb tudással, ábrázolóké-
pességgel —, a kukoricafosztók alig fé r -
tek abba a szobába, ahol korábban ap-
ja, majd annak háborúba vonulása 
után Berekméri Sándor mesélt. A több 
órás gyalogutakon boldog volt, aki ve-
le mehetett, mer t a mese otthonról a 
célpontig és dolguk végeztével a cél-
ponttól hazáig kitartott , még a ház 
előtti kispadra is jutot t belőle. A gyűj-
tés megkezdésékor, 1965-ben már nem 
voltak hallgatói; meséi emlékezetből 
valók, csak a hangfelvétel hírére szál-
lingóztak elő néhányan. Kezdetben szé-
gyenkezve, majd fokozódó érdeklődés-
sel. 

Berekméri Sándor soha nem tar to-
zott a hívő, babonás emberek közé, 
mégis abban, hogy meséit nem való-
ban megtörtént eseménynek, hanem a 
fantázia játékának, költészetnek tekin-
ti, szintén a világról vallott felfogás 
változását kell lá tnunk. Ennek egyik 
előidézője a Marosvásárhely közelében 
levő Gernyeszegen csakúgy, mint a ka -
lotaszegi Ketesden: Benedek Elek, aki 
könyveiben már a századfordulón át-
emelte a tündérmesét a hiedelemvilág 
szférájából az irodaloméba. Voltakép-
pen már ő is egy folyamatot regisztrál, 
amely a Székelyföldön valószínűleg a 
XIX. század közepén indulhatott meg 
jómódú paraszti környezetiben; a t ré fás 
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realisztikus mesék előtérbe kerülésévei 
és a varázsmesék demítizálódásával, 
valószerű alakokkal, epizódokkal való 
telítődésével. Ennek a folyamatnak a 
következményeképpen Berekméri Sán-
dor valóságos kalandregénnyé formálja 
tündérmeséit, ellátva a környezetben 
megfigyelt figurákkal, jelenetekkel. 

Szabó Judi t bevezetőjében gazdag 
megfigyelésanyagot tár elénk erről a 
rokonszenves, okos, jó humorú félpa-
raszti-félpolgári mesemondó egyéniség-
ről. 

Kovács Ágnes 
CSALOG Z S O L T : 

PARASZTREGÉNY 
( S z é p i r o d a l m i K ö n y v k i a d ó , 1978. 440 old.) 

Csalog Zsolt ú j regényében egy pa-
rasztasszony személyiségén, emberi-lel-
ki válságain keresztül az általános em-
beri élet válságai növekednek fel. A 
paraszti élet közönséges és ünnepi ese-
ményeinek változásai — egy emberéle-
tének története — egy adott történel-
mi korszakban alkalmassá váltak az 
esendő emberi lét emelkedettségének 
lerajzolására és Csalog Zsolt írói vilá-
gának felépítésére. 

Csalog az egyéni élmények anyagá-
ból bontakoztatja ki az általánost: a 
magyar falu és paraszti élet elmúlt 
hetven évének válságait. Muharos Bá-
lintné nemcsak különös életével emel-
kedik a tiszataíbiak fölé; Csalog saját 
személyiségére, alkatára borí t ja Muha-
ros Bálintné „köntösét", így formálja 
hősét kiemelkedővé. Ennek a paraszt-
asszonynak a megszólaltatásában a 
néprajzkutató örökös vívódásainak is 
része van. 

Az emberi alkotóképességnek jó ter-
mőföldje volt az egykori parasztfalu, 
de nem volt érlelője és felnevelője. 
Csalog szorongásai abból táplálkoznak, 
hogy nem aka r juk tudomásul venni je-
lenünk figyelmeztetéseit; az anyaöl-
szerű falu-, család- és egyéb közössé-
gek széthullása végzetes lehet az em-
beri alkotóképesség szempontjából. A 
Muharos család életvitelében megnyil-
vánuló tisztánlátás, célszerűség, érze-
lemgazdag életszervezés a r ra utal, hogy 
a főhős erkölcsi-akarati megnyilvánu-
lásaival kiemelkedik sa já t környezeté-
ből. Ez a felismerés vezette Csalogot 
amikor ennek az életnek sajátos mo-
zaikjából a sa já t világát építette föl. 

Az új ra teremtet t tiszatabi valóság az 
emberi lélek mélységeiből bontakozik 
ki, s annak belső történései szerint kö-
veti, rögzíti az eseményeket. Az egyé-
ni konfliktusok belső ábrázolása töb-
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bet láttat az egyéni küzdelmekből 
mint a külsődleges, formális változás-
rajzok. Csalog úgy szerkesztett, hogy 
a nyersanyagból a lelki folyamatok ap-
ró rezzenései, az ősi félelmek és iszo-
nyatok (pl. a haldokló anya üszkös hú-
sának leválásától való félelem), a szo-
rongásos álmok visszatérése és a tárgy-
szerű eseménysorozatok részletes elbe-
széléséből bonyolult és gazdag emberi 
világ bontakozzék ki. 

Az azonosulásnak ez a különös for-
m á j a a történet folyamatában ma jd -
nem teljes, de nem tud megvalósulni 
az öregkor, illetve a jelenkor bemuta-
tásakor. Mi lehet ennek az oka? Ügy 
tűnik, hogy a minden tekintetben ki-
emelkedő, kristálytiszta folyású élet a 
jelenhez való közeledéskor zavaros és 
közönséges valósággá süllyed. Csa'.og 
ekkor már elválik főhősétől és magára 
hagyja őt. Ügy érzem, hogy ez a sza-
kadás a főhősnek a halállal kapcsolatos 
belső meghasonlását mutat ja . A régi 
paraszti élet rendje szerint a halál az 
élet természetes vége. A jelenlegi falusi 
társadalom most távolodik el a halál-
tól; a paraszti tudat is fellázadt a ha-
lál értelmetlensége ellen. Ezért nem 
tud ennél a résznél Csalog, az író, a pa-
rasztasszony segítségére lenni. E meg-
hasonlás rendje szerint a regény utol-
só harmadában felbomlik az élet rría-
gasan szervezett tudati valósága, az 
urbanizáció halálfélelme megakadá-
lyozza Csalogot abban, hogy beavatkoz-
zék Eszti néninek az öregkorról és a 
halálálról való elképzeléseibe, szer-
kesztéssel vagy más módon sa já t fé-
lelmévé redukál ja azokat. Viszont éri-
né l pontosabban nem mutathatta vcina 
meg azt az átalakulást, amely a pa-
raszti élet megváltozásával az emberi 
tudatban bekövetkezett. 

1975-ben Muharos Bálintné önéletírá-
sa kiemelt dí jat nyert az országos nép-
rajzi pályázaton. A dolgozatot annak 
idején magam olvastam el és készítet-
tem róla lektori véleményt, de Csalog 
regényének csak az utolsó oldalainál 
vettem észre, hogy a történet nem egé-
szen új, mintha már valahonnan is-
merném. 

Az irodalomtudomány nem kuta t Mi-
kes Kelemen nagynénjének válaszleve-
lei után; Muharos Bálintné kéziratos 
önéletírása lehetőséget nyúj t arra, hogy 
megismerhessük Csalog alkotói munká -
ját. Ez azonban a kritikus számára 
kevésbé érdekes, hiszen nem az alko-
tás mechanizmusát, lelki folyamatait, 
hanem a művet vizsgálja. 

Szacsvay Éva 



LASZLO GYULA—TARI LASZLO— 
N A G Y I S T O K S Á N D O R : 

RÉGMÚLT ÉS JELEN 
A VIDRE PARTJÁN 

Írások Felgyőről 
( F e l g y ő , 1977. 43 old.) 

Csongrádtól délre mintegy hat kilo-
méterre, nem messze attól, ahol a sze-
gedi útról leválik a majsai , messziről 
is jól látható domb emelkedik: a Ge-
da-halom . . . Nos, ennek a Geda-ha-
lomnak közelében és magán a halmon 
kezdődött el az ásatás jó húsz eszten-
de je mind a mai napig és az eljöven-
dő évekig — így kezdi írását László 
Gyula professzor, a felgyői ásatások 
vezetője. 

Az ásatások előzményeinek rövid is-
mertetése után a szerző a húszéves 
munka eredményeit taglalja. Nem idő-
rendi sorrendben, leírásszerűen, hanem 
érvelve, bizonyítva. A következtetése-
ke t logikus okfejtéssel és az ásatások 
elmosódott nyomaiból vezeti le. Bi-
zonyságot nyújt , hogy honfoglalás ko-
rabeli településre bukkantak — első-
nek az országban —, a jelek alapján 
leírja, hogyan éltek őseink és lelkese-
déssel jelenti ki: „igazságot szolgáltat-
tunk honfoglalóinknak, akikről úgy 
képzelték, hogy szegényes, kis méretű 
földkunyhókban laktak volna. Pedig 
házakban éltek, kiművel t építő tudás-
sal jöttek ide". 

A kutatásnak még egy izgalmas epi-
zódja is tollamra kívánkozik. A halom 
tetején állva, majd repülőgépről szem-
lélve a tájat , László Gyula bácsi — 
így nevezik őt az ot t lakók — felfi-
gyelt arra, hogy a fekete földben nagy-
méretű sárga foltok vannak, s ezek 
20—30 méter távolságban egyenletesen 
veszik köirül a halmot. A sárga foltok 
a szűztalaj homokját jelentik. Ásni 
kezdtek, de semmit nem találtak. És 
ebből a „semmiből" született meg a 

nagy felfedezés. Ismert ugyanis, hogy 
Szent István parancsba adta, hogy tíz 
falu építsen egy templomot. A Geda-
halmot meg kellett emelni a templom 
számára, tehá t tíz falu hordta a feke-
te földet, mindegyik más helyről. És 
valóban tíz sárga foltot találtak. A 
föld ezer éven á t őrizte sebét és így 
vallott őseink életéről. Azóta már fel-
tárták az egész templom alapját és 
környékét. 

A füzet második része — Tari László 
munkája —• írásos adatokat tár fel 
Anonymustól egészen az uraság 1814-
ben kiadott Inventáriumáig (levéltár) 
vagy az 1868. évi hirdetések jegyző-
könyvéig. 

A harmadik rész írója a tsz elnöke, 
dr. Nagyistók Sándoj. O is honfoglalás-
ról ír, csakhogy korunk honfoglalásá-
ról, az ú j fa lu születéséről, a jelenről. 
Húsz évvel ezelőtt az ezeréves falu 
helyén ú j község született, Felgyő ós 
ú j élet kezdődött, a jómódú szövet-
kezeti élet. Nagyistók írását az átélés 
és a falu szeretete hat ja át, a bemuta-
tott eredmények nehéz harcról és 
munkáról tanúskodnak. Még mindig 
760 tanyában, de már 250 ú j házban 
és a községben lakik az 1800 főnyi la-
kosság. Óvoda, szakorvosi rendelő, ön-
kiszolgáló bolt, húsfeldolgozó üzem, 
presszó, posta, ú j tanácsház és tsz-iro-
da, utak és közművek és még újabb 
terveket vázol az írói képzelet. 

Nem sok embernek adat ik meg. 
hogy egy község születésének tanúja 
•legven. A tsz elnöke, e füzet harmadik 
szerzője, az ú j község bábá j a és sze-
relmese így ír zárszavában: „Gyula bá-
csi (László Gyula) engem is megtaní-
tott, mi lyen szép dolog olvasni a múlt 
történetét, de igazi szerencsémnek azt 
tartom, hogy megérthettem egy község 
születését". 

Dr. Szegő Lajos 




